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Mål 
● Aktiv involvering av andelsbøndene 
● Utdanne, veilede og informere andelsbøndene 
● Være samfunnsansvarlig 
● Nes andelsgård skal være en vakker gård hvor det er godt å være 

 
I tillegg til dette styres Nes Andelslandbruk etter prinsippene i 
Intensjonserklæringen for andelslandbruk i Norge: 
 

● Et åpent og frivillig medlemskap 
● Demokratisk medlemskontroll 
● Autonomi og selvstyre 
● Samarbeid mellom kooperativer 
● Gjennomsiktig økonomi 

 

  

 
 
Den daglige driften er organisert mellom gartner –bonde –info – ekstrahjelp: 
 
Gartner: • Planting • Luking • Høsting • skilting grønnsaker 
Info: • Høste- og lukemelding • Facebook og internett •Nyhetsbrev 
Bonde: • Jordarbeiding • Drivhus • Infrastruktur 
Ekstrahjelp: • Planteproduksjon • Ugresskontroll • Skadedyr 
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Sesongen 2020:  
• 164 andeler på 196 andelsbønder. Ca 55 barn og ungdom. Vi fikk en relativ stor 

økning andelsbønder på grunn av corona og hjemmesommer, samt mange som 
ville sikre matauk. Det var en god og travel sesong:) 

• Coronapandemien gjorde at vi måtte begrense antall deltakere på andelsarbeid 
og festene ble naturlig nok ganske redusert. Hensynet til smittevern og 
planlegging tok ekstra ressurser, men bortsett fra det ble vi i liten grad påvirket 
av Coronapandemien.  

• Vi merket at folk satte pris på å 
få komme ut og snakke med 
andre folk i april og mai, da store 
deler av samfunnet ellers var 
stengt ned. Også de kommunale 
andelsbøndene var mer på 
andelsjordet våren 2020 enn 
tidligere.  

• I evalueringen sier de fleste 
andelsbøndene 52,8  % at de er 
svært tilfredse (58 i fjor), 37,7 % 
(37,2 ifjor) tilfredse, totalt 90 % 
(95,2) tilfredse. 

 
• Det var en normalsommer, med 

en del nedbør. Sen frost gjorde at tomatplantene frøs i mai, det ble kjøpt nye og 
reddet en del så avlingen ble relativt bra. Drivhusets plast ble ødelagt i sterk vind, 
det var ventet at plasten måtte byttes nå. Vanningsanlegget var ikke mye i bruk. 
Solceller på taket gjør at gårdens infrastruktur er dekket av egen solenergi. 
Epletrærne er plantet på eget inngjerdet felt, det er satt opp en bod med fin plass 
til redskaper. 
 

• Det ble dyrket 50 forskjellige grønnsaker. Super løkavling og potetavling. God 
salathøsting gjennom hele 
sesongen. I år fikk vi til 
gulrøttene bra. Vi fikk en flott 
solbæravling og det allerede i 
andre år etter planting. Det 
lover godt.  
med jevn vanning og ellers 
mange fine grønnsaker av god 
kvalitet. Det er markert flere 
som er fornøyde med kvaliteten 
på grønnsakene i 2020; hele 49 
% er svært fornøyd -totalt er 94 
% av andelsbøndene fornøyd 
med kvaliteten på grønnsakene. Det er vi veldig glade for.  
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Det er flere bønder 
som har høstet 
ukentlig i 2020 enn 
tidligere. Det er flere 
som har høstet mer 
enn forventet enn 
tidligere, men samtidig 
er det færre som har 
høstet mye mer enn 
forventet. Totalt er det 
83 % som mener de 
har høstet mer eller 
som forventet. Noen 
andelsbønder melder 
at det var lite spinat, 
rød løk og sukkererter, det kan skyldes at sesongen var ganske kort.  Pastinakk og 
persillerot ble det ikke stor avling av i 2020. Persillerot var en prøvevekst. 
Pastinakk spiret dårlig,  men har vi fått til andre år. Svartrot var en prøvevekst 
som fungerte bra. Den kan vi overveie i år. Flere andelsbønder meldte at det var 
for mye av mangold og squash. Det var færre i 2020 (77,4 %) som var fornøyd 
med mengden grønnsaker enn i 2019 (83,7 %). Det skyldes nok at flere har 
høstet ukentlig og fler har høstet mer. Men for første gang siden oppstart har vi 
ikke hatt matsvinn av det vi har dyrket. Det er vi veldig glade for. Vi justerer 
mengder inn mot årets sesong.  

 
• En gruppe har arbeidet med lokalsamfunnsintegrering av familier fra Syria, hvor 

de har blitt en aktiv og verdifull del av gårdsdriften, og de har avholdt  matkurs. 
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• Organisert andelsarbeid tirsdag og lørdag har stort sett fungert bra. Gartnergruppen, 
dvs tilkallingshjelp har fungert bra. Vi la om andelsarbeidet med påmelding, det har 
fungert bra, det har vært nok og til tider for mange på andelsarbeid i 2020. Det er en 
markert økning med andelsbønder som har jobbet andelen sin og mer; nesten 2 av 3 
har jobbet 10-15 timer.  

 
 

 
Andelsbøndene er stort sett 
fornøyd med organiseringen. 
Det er like mange som er 
fornøyd med organiseringen i 
2020 som i 2019, 92 %, men 
flere er svært fornøyd i 2020. 
 
 
 
 

 
8 av 10 andelsbønder er opptatt av å støtte opp om økologisk landbruk, høste grønnsakene 

direkte fra jordet og dekke en større del av eget grønnsakbehov med økologiske 
dyrkede grønnsaker.  

Over halvparten av andelsbøndene er opptatt av å bidra til matforsyning utenom den 
ordinære varehandelen, være en del av det sosiale fellesskapet og bidra til å sikre at 
jorda brukes til matproduksjon.  

1 av 3 andelsbønder opplever det som positivt at andelslandbruket skaper et pusterom fra 
en ellers travel hverdag og er opptatt av å lære barna hvor maten kommer fra.  

 
Gartner Kjernegruppa og økonomi 
 
• Kjernegruppa har i 2020 bestått av Brit Døvle, Mari Josefine Holme, Tom Berntsen, 
Lillian Dyrnes, Manuela Wanneck, Tone Christensen, Svein Angelskår og Randi Granli, 
samt Karianne Hjørnevik Nes (bonde) og Inge Nes (bonde og daglig leder/økonomi 
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ansvarlig) og Gijs van Iterson (gartner). I tillegg har Linda Porsmyr-Rønningen  vært 
infoansvarlig og sekretær. 
• Kjernegruppa har hatt 7 møter i løpet av året. På møtene er det stort fokus på den 
praktiske driften, konkrete planer framover, men også visjoner, ideer og tanker om 
utvikling og prosjekt i framtida. 
• Vi har planlagt og gjennomført vårfesten, sommerfesten, åpen gård og potetfest. 
• Gjennom sesongen har kjernegruppa byttet på å være dugnadsansvarlige på lørdager, 
noen av oss har vært faddere og tatt mye ansvar. Vi har også tatt 
hånd om de lagrede grønnsakene og stilt opp når arbeid må gjøres på kort varsel. 
 
Gartner Gijs van Iterson, infoansvarlig Linda Porsmyr-Rønningen og bonde Inge Nes har 
hatt betalt ansvar i andelslandbruket i 2020.  
 
Vi er glade for at vi i 2020 fikk økt gartners timelønn til 300 kroner i timen, det er viktig 
for både sosial og økonomisk bærekraft. Sum inntekter 393 742 NOK, sum kostnader 
374 609. Årsoverskudd på 11 436 NOK disponeres av årsmøtet. For mer detaljer om 
økonomi se regnskapet 2020. 
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Årsplan 2020 med kort rapport 
 

Dyrke 50 typer og 72 sorter grønnsaker-mangfold som strategi.  Gjennomført og 
strategien viser seg å være viktig. I år var det særlig rødbetene og pastinakk som ikke 
slo til. 
Arrangere fester og åpen gård:  
Sesongåpning søn 19.april med jordskokk,  
Sommerfest 21.6, Åpen dag 16.august Potetfest 26.september. 
Gjennomføring av festene ble preget av antallsrestriksjoner og smittevernhensyn, men 
alle ble gjennomført.  
Etablere ny redskapsbod. Mangler ennå takplater. 
Videreføre grønt fellesskap. Gjennomført, matkurs og bowling var vellykkede 
arrangementer. 
Tilby andeler til skoler i nærområdet (Tindlund og Haugeåsen). Haugeåsen er igang 
med å etablere egen skolehage, de har kjøpt epletrær. Tindlund var tidlig med ute med 
å kjøpe andel og har vært på jordet med 8.trinn på våren og 9.trinn på høsten. De 
fulgte gresskarene fra jord, frø til frukt. 
Duk og pukk legges i veien ned til jordet. Delvis gjennomført oppe på jordet- 
videreføres helt ned i 2021. 
Elektrifisering av vanningsanlegg. Delvis gjennomført. Mangler å koble det opp. 
Netting på epletrær. Tidlig dugnad. Ikke gjennomført da nettingen lå på Felleskjøpet i 
Sverige- stengte grenser hele året. 
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